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У ха кей гу ля юць 
са праўд ныя 
дзяў ча ты

За са ра ка га до вую гіс то-
рыю клу ба 49 яго прад стаў-
ніц вы сту па лі ў скла дзе роз-
ных збор ных ка ман даў кра і-
ны. Та кую ста тыс ты ку вя дзе 
веч ны ру ха вік «Тэкс тыль-
шчы ка», ня змен ны трэ нер 
ка ман ды Ге ор гій Бель скі. 
Сён ня дзе вяць ба ра на віц кіх 
ха ке іс так прад стаў ле ны ў 
спі сах бе ла рус кіх збор ных. 
На тал ля Шцін, Уль я на Ка са-
буц кая, Свят ла на Ба гу шэ віч 
ра зам з на цы я наль най ка-
ман дай аба ра ня юць го нар 
кра і ны на між на род ных спа-
бор ніц твах. У на цы я наль най 
юні ёр скай збор най, дзе га-
лоў ны трэ нер Ге ор гій Бель-
скі, вы сту па юць сем ба ра на-
віц кіх спарт сме нак.

Ка ман да «Тэкс тыль шчык 
Бар ДУ» — гэ та сім бі ёз во-
пы ту і ма ла до сці. У ка ман-
дзе вы дат на ўжы ва юц ца 
ра зам і 29-га до выя, і 15-га-
до выя спарт смен кі. «Тон ка-
ман дзе за да юць ста рэй шыя 
іг ра кі — сёст ры На стас ся і 
Ка ця ры на Паў ла вец, Дар'я 
Та ка рык, Воль га Ра ё ва, 
Воль га Іва но ва. За імі не ад-
ста юць ма ла дзей шыя Алі на 
Шкі рыя, Аляк санд ра Ге ра сі-
мо віч, Да р'я Гры цэ віч. Гэ та 
са мыя во пыт ныя гуль цы, 
і на ша та ле на ві тая мо ладзь 
бя рэ з іх прык лад. А ка лі па-
лі чыць дзяў чат, якія за кан-
чва юць шко лу і з'яз джа юць 
з род на га го ра да, мы бы лі б 
у ра зы мац ней шыя», — рас-
каз вае Ге ор гій Бель скі.

За раз не каль кі то па вых 
гуль цоў не вы сту па юць — 
аб васт ры лі ся ста рыя спар-
тыў ныя траў мы, якія не бы-
лі свое ча со ва вы ле ча ныя. 
Але ня рэд ка ад да ныя ка-
ман дзе і агуль най спра ве 
спарт смен кі, не зва жа ю чы 
на са ма ад чу ван не, ідуць на 
по ле. Не пе ра шка джае вы-
ступ лен ням за лю бі мы клуб 
на ват дэ крэт ны вод пуск. 
У скла дзе «Тэкс тыль шчы-
ка Бар ДУ» — тры ма ла дыя 
ма мы. Воль га Іва но ва, Да р'я 
Та ка рык і Воль га Пры сту па 
пас ля на ра джэн ня дзя цей 
вяр ну лі ся на ха кей нае по ле. 
У ба ра на віц кім клу бе на ват 
ужо ёсць свае ды нас тыі. Іры-
ну Ва лы нец у ха кей пры вя ла 
ма ма, якая са ма ка лісь ці вы-
сту па ла за го рад. Май стар 
спор ту між на род на га кла са 
На тал ля Шцін сва ім пры-
кла дам на тхні ла ма лод шую 
сяст ру Аляк санд ру на за няц-
це ха ке ем на тра ве.

Яў ных лі да раў у ка ман-
дзе ня ма, усе ро бяць агуль-
ную спра ву. «Я не стаў бы 

вы лу чаць ка гось ці пер са-
наль на. Ка ман да пра цуе 
як га дзін нік, гэ та ме ха нізм, 
у якім ня ма ня важ ных дэ та-
ляў. У іх адзі ная мэ та, і яны 
ро бяць усё маг чы мае для яе 
да сяг нен ня», — ад зна чае 
ды рэк тар ха кей на га клу ба 
«Тэкс тыль шчык» Аляк сандр 
Цы ган чук.

Мно гія вы хад цы з «Тэкс-
тыль шчы ка» гу ля юць у клу-
бах Іс па ніі, Бель гіі, Хар ва тыі. 
Ма ры на Ві на гра да ва, якая 
вы сту па ла ў 2006—2007 га-
дах за ба ра на віц кую ка ман-
ду, у скла дзе збор най Іта ліі 
амаль дай шла да Алім пій скіх 
гуль няў. Сам жа ба ра на віц кі 
клуб за пра шаць ле гі я не раў не 
спя ша ец ца. Ка лісь ці за Ба ра-
на ві чы гу ля лі тры ўкра ін скія 
ха ке іст кі, і на гэ тым су пра цоў-
ніц тва з за меж ны мі спарт сме-
на мі скон чы ла ся. Па куль клуб 
спраў ля ец ца ўлас ны мі сі ла мі, 
ды і фі нан са вае пы тан не дае 
аб са бе ведаць.

У ха кеі на тра ве за ба ро-
не ны бла кі роў кі і сі ла выя 
пры ёмы, гэ та да стат ко ва 
пры го жая гуль ня, та му ў яе 
так ак тыў на гу ля юць дзяў ча-
ты. Па куль ства рэн не муж-
чын скай ка ман ды ў «Тэкс-
тыль шчы ку» не пла ну ец ца. 
Ге ор гій Бель скі ўпэў не ны, 
што не трэ ба рас пы ляц ца і 
лепш за ся ро дзіц ца на ўдас-
ка на лен ні жа но чай ка ман ды. 
Ды рэк тар клу ба Аляк сандр 
Цы ган чук ста віц ца да гэ та-
га больш прак тыч на: «У го-
ра дзе ча ты ры спар тыў ныя 
пра фе сій ныя клу бы: ва лей-
бол, ха кей з шай бай, фут-
бол і наш. Ка лі сён ня да даць 
яшчэ адзін, га рад скі бюд жэт 
мо жа не вы тры маць. Ка неш-
не, у да лё кай перс пек ты ве 
бы ло б вы дат на раз ві ваць і 
муж чын скую, і жа но чую ка-
ман ды. Але, як па каз вае рэ-
ча іс насць, сён ня кож ны клуб 
вы бі рае штось ці ад но».

Ба чу мэ ту, 
не ба чу 
пе ра шкод...

У ня даў нім Куб ку Бе ла-
ру сі ба ра на віц кія ха ке істкі 

за ня лі трэ цяе мес ца, а ў 
чэм пі я на це Бе ла ру сі — чац-
вёр тае. У цэ лым мі ну лым 
се зо нам кі раў ніц тва клу ба 
не за да во ле на. Га лоў ная 
мэ та «Тэкс тыль шчы ка» — 
вяр тан не ў пры зё ры чэм-
пі я на ту Бе ла ру сі, на гэ тай 
па зі цыі ка ман да не бы ла з 
2016 го да. «Я ве ру, што мы 
змо жам вяр нуц ца ў пры зё-
ры. Але, ма быць, па куль нам 
ту ды ра на ва та. Трэ ба яшчэ 
пад рас ці і ў на ступ ным го дзе 
зма гац ца за ме да лі. У нас 
ёсць усё, што па трэб на для 
пад рых тоў кі: ве ды, умо вы, 
жа дан не пра ца ваць. Але для 
да сяг нен ня пос пе ху па він-
ны су па сці мно гія фак та ры. 
Мы ўма ца ва лі ся трэ нер скім 
са ста вам, да нас вер нуц ца 
дзяў ча ты, якія ця пер гу ля-
юць у ін шых клу бах. І та ды 
мы змо жам сур' ёз на зма гац-

ца за ме да лі. Мне за ста ло ся 
пяць га доў да пен сіі, але я 
ні ку ды не пай ду, па куль мы 
не бу дзем у пры зё рах», — 
га во рыць га лоў ны трэ нер 
ка ман ды.

Да па ма гае ка ман дзе да-
ся гаць сва іх мэт ма ла ды, 
але во пыт ны трэ нер на цы я-
наль най юні ёр скай збор най 
Аляк сандр Мань коў скі. «Ба-
ра на віц кая ка ман да заў сё-
ды да стаў ля ла ня зруч нас ці 
лі да рам ай чын на га ха кея 
на тра ве. Я ўжо пра ца ваў з 
«Тэкс тыль шчы кам» не каль-
кі га доў таму, і за гэ ты час 
дзяў ча ты знач на прай шлі 
ўпе рад, — га во рыць ён. — 
У 2019 го дзе яны пад нес лі 
не пры ем ны сюр прыз, абы-
граў шы дзе ю чых чэм пі ё наў 
клуб «Мінск» у Куб ку кра і-
ны. Ха кей на тра ве апош нім 
ча сам ама ла дзіў ся. І «Тэкс-
тыль шчы ку» па шан ца ва-
ла мець столь кі ма ла дых 
спарт сме нак. Мо ладзь хо ча 
пра грэ сі ра ваць, па каз ваць 
вы нік і дзе ля гэ та га га то вая 
шмат пра ца ваць і ву чыц ца. 
На строй у дзяў чат ба я вы. 
Мы пра цу ем па ме то ды ках 
най леп шых еў ра пей скіх клу-
баў, і спарт смен кі з эн ту зі яз-
мам ус пры ма юць усё новае. 

Ад точ ва ем дыс цып лі ну ў 
ка ман дзе. Як па ка заў мой 
трэ нер скі во пыт, дыс цып-
лі на б'е клас і з яе да па мо-
гай мож на абы граць больш 
моц ную ка ман ду. Так крок 
за кро кам і прый дзем да 
мэ ты. У «Тэкс тыль шчы ка» 
вя лі кі па тэн цы ял, і ў іх ёсць 
усе шан цы за няць трэ цяе і 
на ват дру гое мес ца ў чэм-
пі я на це».

Але пе ра шко ды 
ёсць

Па куль га лоў ная праб-
ле ма ка ман ды — фі нан са-
ван не, якое ад бі ва ец ца на 
тэх ніч ным асна шчэн ні і зар-
пла тах іг ра коў. Ха ке іст кі, 
якія да сяг ну лі знач ных вы-
ні каў, пе ра хо дзяць на но вы 
ўзро вень спар тыў на га май-
стэр ства і пры ма юць больш 

вы гад ныя для ся бе пра па-
но вы з ін шых клу баў. Ка лі б 
вяр нуць усіх гуль цоў, якія 
вы рас лі ў «Тэкс тыль шчы ку», 
ка ман да бы ла б не пе ра мож-
най, упэў не ны ў клу бе.

«На ша са мае ак ту аль-
нае пы тан не — спон са ры, 
якіх мы пры ваб лі ва ем усі мі 
сі ла мі. У мно гіх прад пры-
ем стваў за раз праб ле мы 
з пры быт кам, і не ўсе мо-
гуць нам да па маг чы. Спа-
дзя ём ся, што кі раў ніц тва 
го ра да дасць кам па ні ям 
іль го ты на не ру хо масць. 
Гэ тая ме ра знач на нам да-
па мо жа знай сці спон са раў, 
якія бу дуць су му па па датку 
іль го ты вы дзя ляць нам у 
вы гля дзе спон сар скай да-
па мо гі. За гэ тыя гро шы мы 
змо жам раз ві вац ца, за пра-
шаць гуль цоў, па вя ліч ваць 
за роб кі, куп ляць ін вен тар. 
У на шых рэа лі ях не маг чы-
ма ча гось ці да сяг нуць вы-
ключ на на эн ту зі яз ме, яко-
га ў нас і так шмат. У нас 
доб рыя парт нёр скія ад но-
сі ны з кі раў ніц твам го ра-
да, і мы су мес на пра цу ем 
над на шым раз віц цём. Бо 
«Тэкс тыль шчык» пра цуе на 
імідж го ра да», — рас ка заў 
Аляк сандр Цы ган чук.

Пад да хам 
свай го до ма

Ві зіт ная карт ка клу ба 
«Тэкс тыль шчык» — яго 
трэ ні ро вач ная ба за. Ста-
ды ён «Ду ба ва-спорт» быў 
ад кры ты ў 2013 го дзе па 
да ру чэн ні Прэ зі дэн та краі-
ны. Арэ на, якая ўмя шчае 
1100 гле да чоў, ува хо дзіць 
у спіс най леп шых у Еў ро-
пе. А ў Бе ла ру сі і ўво гу ле 
лі чыц ца най леп шай па па-
крыц ці і мес ца зна хо джан ні. 
Не ад на ра зо ва Бе ла рус кай 
фе дэ ра цы яй ха кея на тра ве 
па да ва лі ся за яў кі на пра вя-
дзен не буй ных між на род ных 
спа бор ніц тваў ме на ві та на 
«Ду ба ва-спор це». Па куль 
без вы ні ко ва, але гэ та спра-
ва ча су. Тым больш су свет-
най су поль нас ці ха кея на 
тра ве гэ тая арэ на ўжо ся-
бе па ка за ла. У 2019 го дзе 
тут прай шла се рыя мат чаў 
па між збор ны мі Бе ла ру сі і 
Ін дыі. «Гос ці бы лі пры ем на 
здзіў ле ныя на шым ста ды ё-
нам. У Ін дыі ха кей на тра ве 
раз ві ты на вель мі вы со кім 
уз роў ні. Іх на цы я наль ную лі-
гу мож на па раў наць з фут-
боль най Лі гай чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Та му бы ло пры ем на 
чуць ад іх кам плі мен ты», — 
дзе ліц ца Ге ор гій Бель скі.

З 2014 го да на «Ду ба ва-
спор це» што год пра хо дзіць 
Ку бак «Са друж насць», не-
афі цый на на зва ны Куб кам 
СНД. «На пер шы тур нір да 
нас пры яз джа лі толь кі шэсць 
ка ман даў. У гэ тым го дзе за-
яў кі па да лі 14 ка ман даў з 
шас ці кра ін, дзве ка ман ды 
прый шло ся ад се яць, фі зіч-
на бы ло не маг чы ма ў пяць 
дзён пра вес ці спа бор ніц твы 
з та кой коль кас цю ўдзель-
ні каў. Але на шы пла ны раз-
бу ры ла пан дэ мія ка ра на ві-
ру са — тур нір, як і мно гія 
ін шыя, не ад быў ся. Спа дзя-
ю ся, на ле та мы су стрэ нем ся 
ў Ба ра на ві чах», — ад зна чыў 
Ге ор гій Бель скі.

Ра зам з ха ке іст ка мі на 
«Ду ба ва-спор це» зай ма юц-
ца лёг ка ат ле ты і бія тла ніс-
ты. По бач — лы жа ро лер ная 
тра са, но вы парк, та му ні-
хто ні ко му не пе ра шка джае. 
Так ха кей на тра ве па да рыў 
Ба ра на ві чам комп лекс для 
за ня ткаў спор там. Адзі ны 
не да хоп — ад сут насць за-
лы для ін до рха кея, у якой 
спарт сме ны маг лі б пра ца-
ваць зі мой. «Ін до рха кей і ха-
кей на тра ве — роз ныя ві ды 
спор ту, але вель мі бліз кія. 
Ін дорха кей — не ад' ем ная 
част ка ха кея на тра ве. І па-
куль у нас ёсць праб ле ма з 
пад рых тоў кай у зі мо вы час, 

бо ка ман да не мо жа пра ца-
ваць толь кі ле там. Мы гэ та 
вы ра ша ем, шу ка ем ін шыя 
за лы ў го ра дзе. На перс пек-
ты ву раз ліч ва ем, што ў нас 
бу дзе свая пля цоў ка, каб 
дзяў ча ты маг лі і зі мой плён-
на трэ ні ра вац ца», — рас ка-
заў Аляк сандр Цы ган чук.

Пра ца дзе ля 
бу ду чы ні

Прык лад «Тэкс тыль шчы-
ка» — узор па пад рых тоў-
цы рэ зер ву. У 2017 го дзе ў 
склад клу ба бы ла ўклю ча на 
дзі ця ча-юнац кая спар тыў ная 
шко ла з ад дзя лен нем ха кея 
на тра ве. За да ча — пад рых-
тоў ка спар тыў на га рэ зер ву 
і пе ра да ча ма ла дых спарт-
сме наў у ка ман ду. Пла ну ец-
ца, што шко ла ста не па душ-
кай бяс пе кі для клу ба, каб 
не шу каць но вых гуль цоў, 
а вы хоў ваць іх у шко ле.

Дзя ку ю чы да лу чэн ню 
шко лы да клу ба ўжо ёсць 
вы нік. У «Тэкс тыль шчы ку» 
гу ляе сем вуч няў шко лы, што 
ро біць ка ман ду са май ма ла-
дой у кра і не. У Куб ку Бе ла ру-
сі дзяў ча ты ўжо па спе лі абы-
граць га лоў ных кан ку рэн-
таў — ка ман ду «Вік то рыя». 
Шко ла на бі рае дзя цей з ся мі 
га доў, на ву чан не поў нас цю 
бяс плат нае. Але тут ака за-
ла ся не ўсё глад ка.

Па сло вах Аляк санд ра 
Цы ган чу ка, вост ра ста іць 
пы тан не з трэ не ра мі: «Сё-
ле та мы на бра лі 116 дзя-
цей. Для па раў на ння, ле тась 
толь кі 40. У нас пяць груп 
роз ных уз рос таў, шко ла мае 
ўвесь не аб ход ны ін вен тар. 
Гэ та вы дат ныя па ка заль ні-
кі. Але нам не ха пае кад раў. 
Толь кі адзін трэ нер пра цуе 
ў шко ле на поў ную стаў ку. 
Ас тат нія пяць — на па ло ву, 
та му што асноў ная ра бо та 
ў іх у клу бе. Шмат ма ла дых 
спе цы я ліс таў, якія пра ца ва лі 
па раз мер ка ван ні, пас ля яго 
за кан чэн ня зволь ні лі ся. Дзя-
куй на шым гуль цам Воль зе 
Іва но вай, Да р'і Та ка рык, На-
стас сі Паў ла вец, Да р'і Гры-
цэ віч, Аляк санд ры Ге ра сі-
мо віч, якія ра зу ме юць, што 
трэ ба трэ ні ра ваць дзя цей, 
і на паў стаў кі з імі пра цу-
юць. У ідэа ле нам трэ ба во-
сем поў ных трэ нер скіх ста-
вак, якія бу дуць за кры ваць 
усе гру пы. Та ды мож на бу-
дзе ка заць і аб муж чын скім 
ха кеі. І ўво гу ле гэ та дасць 
маг чы масць упэў не на ска-
заць, што пра ект аб' яд нан ня 
клу ба і шко лы цал кам ся бе 
апраў даў. Па куль жа гэ та 
пла ны, якія мы па сту по ва 
ўва саб ля ем у жыц цё».

Ха кей на тра ве ў Бе ла-
русі па куль ак тыў на раз ві-
ва ец ца толь кі ў Ба ра на ві чах, 
Сма ля ві чах, Брэс це, Грод не 
і Мін ску. Та му ба ра на віц кі 
«Тэкс тыль шчык» мож на лі-
чыць ад ным з лі да раў у кра і-
не. Гэ та заўж ды быў «ка рон-
ны» спорт го ра да. І ха ке іст кі 
ра шу ча ідуць на пе рад, ня-
хай шлях іх ня лёг кі. У клу бе 
ўпэў не ны, што кад ры і гро-
шы, хоць і ма юць вя лі кае 
зна чэн не, але не га лоў нае. 
Перш за ўсё — мэ та і жа дан-
не пра ца ваць. А ў гэ тым у 
«Тэкс тыль шчы ка» не да хопу 
ня ма.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

Фо та 

ХК «Тэкс тыль шчык».

Ура джай з ха кей на га по ля

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ба ра на ві чы сла вяц ца не толь кі чы гун кай, авія за во-

дам і шмат лі кі мі прад пры ем ства мі, але і... ха ке ем на 

тра ве. Гэ ты від спор ту раз ві ва ец ца ў го ра дзе амаль 

40 га доў, з 1981-га. З 1989 да 1991 го да га рад ская 

жа но чая ка ман да «Тэкс тыль шчык» пе ра ма га ла на 

юнац кіх пер шын ствах БССР, прад стаў ля ла Бе ла русь 

на тур ні рах уз роў ню СССР. У гіс то рыі су ве рэн най 

Бе ла ру сі «Тэкс тыль шчык» 17 ра зоў ста на віў ся пры-

зё рам чэм пі я на ту кра і ны. Най леп шае да сяг нен не клу-

ба — пе ра мо га ў Куб ку Рэс пуб лі кі Бе ла русь 2007 го да 

і сё мае мес ца ў Куб ку ўла даль ні каў куб каў еў ра пей-

скіх кра ін у 2008 го дзе. Ця пер у пос пе хах ка ман ды 

не вя лі кае за ціш ша. Але, як упэў не ны са мі гуль цы і 

кі раў ніц тва клу ба, гэ та трамп лін для но вых да сяг нен-

няў. Тым больш што ўсе ўмо вы для та го ёсць.
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